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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) كتاب االستسقاء - الموطأ

 جاء في االستسقاء رح: باب: ماش
 عبد الكريم الخضير /الشيخ

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبارك على عبده ورسولهوسلم وصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين

 أحسن هللا إليك.
  النحمن النحيم بسم هللا

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشنف األنبياء والمنسلين ،الحمد هلل نب العالمين
 .أجمعين

  .الجالل واإلكنام ااغفن للحاضنين يا ذو  ،واجزه عنا خين الجزاء ،للهم اغفن لشيخناا
 :االستسقاءجاء في  ما :باب" :تعالى نحمه هللا-قال المؤلف 

كان إذا  -صلى هللا عليه وسلم-نسول  و بن شعيب أنى بن سعيد عن عمن يى عن مالك عن يحييح حدثني
 .(بلدك الميت( ييحأو  ،وانشن نحمتك ،عبادك وبهيمتك اللهم اسق)) :استسقى قال

جاء  :نه قالأ -نضي هللا عنه- عن أنس بن مالكعن شنيك بن عبد هللا بن أبي َنْمن وحدثني عن مالك "
 ،هللا ، فادعوتقطعت السبل ،هلكت المواشي يا نسول هللا :فقال -صلى هللا عليه وسلم-إلى نسول هللا  نجل
-فجاء نجل إلى نسول هللا  :قال ،فمطننا من الجمعة إلى الجمة -صلى هللا عليه وسلم-نسول هللا  افدع

فقال نسول هللا  ،هلكت المواشيو  ،السبل ، وانقطعتالبيوت يا نسول هللا تهدمت :فقال -صلى هللا عليه وسلم
نجابت عن اقال ف ((الشجن بال واآلكام وبطون األودية ومنابتاللهم ظهون الج)) :-صلى هللا عليه وسلم-

وأدنك الخطبة فأناد أن يصليها في المسجد  االستسقاءقال مالك في نجٍل فاتته صالة  .نجياب الثوبالمدينة ا
  ."و تنكشاء فعل أ لك في سعة إنن ذ"هو م :قال مالك أو في بيته إذا نجع

ى يحدثني يح" :يقول ،يعني في دعائه وما يتبع ذلك االستسقاء"ما جاء في  :باب": -تعالى رحمه هللا-يقول 
بن  وهللا بن عمر  عبدبن بن محمد - بن شعيب وعن عمن  -األنصاري -ى بن سعيد يعن مالك عن يح

عمرو  ((عبادك وبهيمتك )اللهم اسق) :ان إذا استسقى قالك -صلى هللا عليه وسلم-أن نسول هللا  -العاص
أهل  وهذه السلسلة معروفة عند ،عن جده أبيهبن شعيب عن اود عن عمرو د أبيوهو عند  ،بن شعيب مرساًل 

 أبيهوسبب الخالف في مرجع الضمير في  ،واختلف أهل العلم في المروي بها ،كثيرة ، روي بها أحاديثالعلم
بن العاص جد  ووعمر  ،أبيهجد  وهللا بن عمر  وعبد ،وجده محمد ،أبوه شعيب ،ن شعيب معروفب وفعمر  ،هد  وج  
 ،إذا كان محمد فالخبر مرسل ؟نم   هد  وعن ج   ،أنه شعيب إشكالفي  ما أبيهبن شعيب عن  وعمر  :فإذا قلنا ،جده

ذا قلنا ،، فال يقبل حينئذ  محمد تابعي  و،هللا بن عمر  الجد هو عبدور يعني أقرب مذكه د  الضمير يعود إلى ج   :وا 
يعني إذا وحدنا  ،بن العاص وهللا بن عمر  شعيب عن جده يعني عن جد شعيب عبد أبيهنعم ويكون المراد عن 

 ،شعيب ومحمد ود عمر وج   وعمر  أبوصير ي ،اصار الخبر منقطعً  االضمير في أبيه وجده وجعلنا مردهما واحدً 
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ذا قلنا بن شعيب  وفيكون عن عمر  ،واألب ال جد عمر جد شعيب جد  عنجده يعني بيه شعيب عن عن أ :وا 
القول بسماع شعيب عن جده  نعم الخبر اآلن متصل على ،بن العاص وشعيب عن جده عبد هللا عمر  أبيهعن 
وعلى الحالين عند من يقول بعدم سماع شعيب من جده  ،وهذا قال به جمع من أهل العلم و،هللا بن عمر  عبد

ألنه جاء  ؛رح به باسم الجد، حتى فيما صاضعفه بعضهم مطلقً  ذاول ؛و ضعيف على كل حالفه ،ايكون منقطعً 
هللا  عبد نعم هذا يدل على أن مراده الجد "بن العاص وهللا بن عمر  جده عبد عن أبيهعن " :النسائي وغيره عند

 ،صالح ،شك فيه الالخبر  :قال أثبتهفمن  وهللا بن عمر  لكن يبقى في سماع شعيب من جده عبد ،وبن عمر 
والقول الوسط  ،اضعفه بعضهم مطلقً  ولذا ؛اضعيفً يبقى  :قال وهللا بن عمر  ومن نفى سماع شعيب من جده عبد

القول الوسط أنه إذا صح  ،فيكون من قبيل الحسن ،أن يتوسط فيه األحوالفأقل  وأنه إذا صح السند إلى عمر 
الخالف قوي فال يوصل به إلى درجة  ،كون من قبيل الحسنوت ،فيتوسط في قبول هذه السلسلة والسند إلى عمر 

قل ما يقال أ ،فيهم الصدوق  أقل مايعني  ،ورجالها ماثلون  ،على هذا القول ةهي سلسلة متصل اوأيًض  ،الصحيح
 .وال ينزل عن درجة القبول فهو حسن لذاته ،درجات القبولأعلى ليس من الصحيح البالغ  ،الحسن :فيه

بهز  ،فيها إشكال هناك الضمائر ما ،راختالف الضمي هو في عن جده الكالم هناك ما بيهأبهز بن حكيم عن 
اإلشكال  ،فال يرد اإلشكال في الضمائر ،ن حيدة ليس بصحابيأل ؛فيهم إشكال ما بن حيدة ةبن حكيم بن معاوي

صحح  ،صحيح :قالف ،بهذا اإلسناد ري لما سأله الترمذي عن حديث روي وقال البخا ،في بهز نفسه فيه كالم
ولذا اختلف أهل العلم في األرجح  ؛عن جده عن بهز بن حكيم عن أبيه اوعلق حديثً  ،إلسناداروي بهذا  احديثً 

ومنهم  ،الصحيح من مجرد ذكره في أقوى تصحيح البخاري ولو خارج الصحيح  :منهم من يقول ،من السلسلتين
كان  ولو أقوى تحرى  وتحرى فيه اإلمام البخاري ما ،لقبولإدخاله في هذا الكتاب الذي تلقته األمة با :من يقول

أن نسول "يه عن جده عند التعارض، بن شعيب أقوى من بهز بن حكيم عن أب ووالذي يظهر أن عمر  ،امعلقً 
ربع من كل ذات أ :البهيمة ((عبادك وبهيمتك ))اللهم اسق :قال كان إذا استسقى -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

وفيه إثبات  ((نحمتك -بسطا- نشناو )) ا((لوال البهائم لم تمطرو )) :وعند ابن ماجه ،ال يميزيوان حوكل  ،الدواب
ُل  :كما في قوله تعالى ،يليق بجالله وعظمته على ما -جل وعال-هلل  -الرحمةصفة -الرحمة  }َوُهَو الَِّذي ُيَنزِ 

 ،تخفيف والتشديدالت بأو المي   ((بلدك الميت ييوأح)) [( سورة الشورى 82)] اْلَغْيَث ِمن َبْعِد َما َقَنُطوا َوَينُشُن َنْحَمَتُه{
ْيًتا{  -جل وعال-قال  ال بالتشديد [( سورة ق11)]}َوَأْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدًة مَّ الفرق بين الميت  ما، بالتخفيف ؟بالتخفيف وا 

 .ومي ت قد فارق روحه جسده ،ميت سيموت ؟والمي ت
 ليييييييييس ميييييييين مييييييييات فسييييييييتراح بميييييييييت   

 إنميييييييييييييييا المي يييييييييييييييت مي يييييييييييييييت اإلحيييييييييييييييياء     ج
 
 ج

ال ميت هذا   ؟ سيموتوا 
إن شئت لجسد فالمسألة فيها سعة ي إذا لم يرد بذلك مفارقة الروح ايعن ،هو بموت حسي يعنى موت معنوي ما

الميت  :قلت نَُّهم َميِ ٌت وَ  }ِإنَّكَ  :قيل ما على ضوء ماهبالموت مفارقة الروح الجسد فيفرق بين أريدأما إذا  ،مي ت وا  اِ 
نهم ميتون و  ،يعني ستموت :نك ميتإ [( سورة الزمر03)] {مَّيِ ُتونَ   .يعني سيموتون  :ا 
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نه لو قاله من أ ا: مرارً وقلنا ،ةموصوف بهذه الصف -جل وعال-المقصود أن هللا  ،المطر االمراد به ((نحمتك))
 ،مبالالز إذا فسر ، نه يثبت ما يالمالمطر من قاله من عرف من عقيدته أرحمتك المراد بها ، يثبت صفة الرحمة

 :عظمتهو  هعلى ما يليق بجالل -جال وعال-إذا قال من يثبت صفة اليد هلل  ((والذي نفسي بيده)): كما في
ان الشخص ال يعرف لكن إذا ك ،-جل وعال-تصرف هللا أحد روحه ليست في  هفي ما :قلنا ،تصرفهروحي في 

إثبات  ،صفة الرحمة إثباتوعلى كل حال  ،ت ال يتصور منه أنه ينفيف ممن يثبإذا عر  ،يثبتحاله ال بد أن 
 .أمور قطعية ،صفة اليد

 .عن مالك ةهللا بن مسلم ن طريق عبدم ود متصاًل وهذا الحديث مخرج في سنن أبي دا ((تي بلدك المييحأو ))
كل  اوهكذ ،ري بفتحتينوالنسبة إليه نم ،فعل نمر "نمن أبيبن هللا  ن شنيك بن عبدعحدثني عن مالك " :يقول

 ، نعم سل مةيك  مل   :ال تقل يلى مل ك مل ك  نسبة إال ر ي،نم   :، ال تقلتتوالى الكسرات؟ لئال لماذا ،مكسور الثاني يفتح
 يثدال سيما في ح هأوهام ، عدتله أوهام القاضي المعروف "نمن أبيبن هللا  عن شنيك بن عبد" اسل مي وهكذ

وأشار  ،وغيرهما وابن حجر في فتح الباري  ،نها ابن القيم في الهديبي   ،اءسر اإل ديثله عشرة أوهام في ح اإلسراء
قف على : لم أقال الحافظ "جاء نجل :نس بن مالك أنه قالعن أ" وقدم وأخر ،اإلمام مسلم إلى أنه زاد ونقص

يا نسول هللا  :فقال -صلى هللا عليه وسلم-إلى نسول هللا "فدخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر  ،اسمه
، لقلت القوت ال تجد ما تأكله في الطرق  ،عف اإلبللض "وتقطعت السبل -يعني من الجدب- هلكت المواشي

يغيثنا بالياء  أو يغثنا؟ يغيثنا "هللا فادع تقطعت السبل"ال تهلك ئل ؛ما يسافر عليها ا،يركب عليهال لحالة ا في هذه
إعرابها؟ جواب الطلب أو جواب  أو يغثنا؟ يغيثنا فادع هللا" لجملة، إعرابهاما هو باإلعراب يكون برد ا ؟ا عرابهاو 

" وحينئذ  يغيثنافي بعض روايات الصحيح: "" يغيثنا" :لكن الذي في الصحيح ،االقاعدة يغثنمقدر كله واحد، شرط 
 فدعا" [ة يوسف( سور 03)] {ويصبن يقه من يتن}إ ، مثل؟على اإلشباع يمنع أنه ما ،على اإلشباع ؟ذا نقولما

 فمطننا" ا"اسقن مالله ،اللهم اسقنا ،"اللهم اسقنا ،"اثالثً  ا(())اللهم اسقن :فقال -صلى هللا عليه وسلم-نسول هللا 
إلى  : فجاء نجلقال" اسبوعً " يعني أاينا الشمس سبتً أر  وهللا ما" :البخاري في  ،أسبوع "من الجمعة إلى الجمعة

، إذا أعيدت نكرة صارت غيرها ألن النكرة ؛ظاهر السياق أنه غير األول "-صلى هللا عليه وسلم-نسول هللا 
يات ما يدل على أنه هو األول اوفي بعض الرو  "ال أدري  :قال ؟أهو األول اسألت أنسً  :قال شريك" :وفي البخاري 

لى نسول فجاء نجل إ" ا شيءال يترتب عليه تهتسميحال وعلى كل  ،فدل على أنه هو األول "فدخل ذلك الرجل"
وفي المرة  "المواشي توهلك ،وانقطعت السبل ،يا نسول هللا تهدمت البيوت :فقال -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

اللهم ظهون الجبال )): -صلى هللا عليه وسلم-فقال نسول هللا " اوهنا هلكت غرقً  ،األولى هلكت من الجدب
جمعة  :اآلكام ، األمر فيه سعة،أو اجعل المطر على ظهور الجبال ،ظهور الجبال ظهور نعم اسق (("واآلكام

 ،هناك أقوال كثيرة في معنى اآلكام ،الجبل الصغير :وقيل ،بة الضخمة: الهضابي، قال الخطأكمة بفتحات
يعنى خرجت كما  "نجياب الثوباك -خرجت عن المدينة- فانجابت :قال ((الشجن ومنابت ،وبطون األودية))

  .عن لبسه يخرج الثوب
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 ،أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا نجع فأناد ،االستسقاء، وأدنك الخطبةقال مالك في نجل فاتته صالة "
ن "شاء إن"يعني األمر فيه سعة  "من ذلك في سعةهو  :قال مالك شاء  إن"ألنها سنة  ؛شاء تركها قضاها وا 

ن ،هالشاء فع إن ،إذ شأن النوافل ذلك أو تنك" فعل   .اء تركش وا 
 ؟عندما يأمن اإلمام بها امع عدم وجود الجدب يحدث كثينً  االستسقاءهل يشنع  :يقول

 : إن هذه السنة نزلتاآلن لو قيل ،المقصود رفع الضرر عن المسلمين ،ر إلى نفسهاإلنسان ال ينظ على كل   
ها جاء عض جهات المسلمين ماأخي با ال ي :نقول االستسقاءوالعشب ولسنا بحاجة إلى  الكألوكثر  ةأمطار كثير 

 ، فال يمنع أن يستسقى حتى معالجوفية مهدد : أن المخزون من المياهاألمر الثاني، هملفنستسقي من أج ،مطر
 .نزول المطر
 طالب:......

 تكرارها ال مانع ما ئيور  ،الستة -صلى هللا عليه وسلم-ستسقاءات التي فعلها النبي وهللا لو استعملت أنواع اال
 .-هللا شاء إن-بأس  هفي

 طالب:......
نا الجمعة الحديث الذي مع في خطبة يستسقى ،في خطبتها تمعأما تج ،ستسقاءواال إذا اجتمعت الجمعةنعم 
ن ،فعله أحد ممن سبق ستسقاء في يوم الجمعة هذا مالكن يصلى لصالة اال ،نص لكن  ،كان ال يوجد ما يمنع وا 
 .ستسقاء من باب أولىتترك اال مع العيد فلئن االجتماعه ذا كانت تترك الجمعةوا   ،حدفعله أ ما

 سم.
 :ستمطان بالنجوم: االباب"

خالد زيد بن بن مسعود عن هللا بن عتبة  ى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد هللا بن عبديحدثني يح
على  بالحديبيةصالة الصبح  -صلى هللا عليه وسلم-صلى لنا نسول هللا  :أنه قال -نضي هللا عنه-الجهني 

هللا ونسوله  ا:قالو  ؟((ذا قال نبكمأتدنون ما)) ، فلم انصنف أقبل على الناس فقال:إثن سماء كانت من الليل
مطننا بفضل هللا ونحمته فذلك مؤمن  :فأما من قال ،بي : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافنقال)) :قال، أعلم

 ((.بي مؤمن بالكوكب كذا فذلك كافنكذا و  : مطننا بنوءوأما من قال ،بي كافن بالكوكب
تشاءمت  نشأت بحنية ثم))إذا أ :كان يقول -صلى هللا عليه وسلم-وحدثني عن مالك أنه بلغه أن نسول هللا 

 .غديقة((فتلك عين 
، ثم الفتح الناس مطننا بنوء صبح وقد مطنإذا أ -نضي هللا عنه-با هنينة وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أ

ْحَمٍة َفاَل ُمْمِسَك َلَها َوَما ُيْمِسْك َفاَل ُمْنِسَل َلُه ِمن َبْعِدِه{ ة:اآليهذا  يتلو ( سورة 8)] }َما َيْفَتِح َّللاَُّ ِللنَّاِس ِمن نَّ
 .[فاطر

بقائله إلى وأنه أمر خطير قد يودي  ،يعني بيان حكمه "ستمطان بالنجوم"باب: اال: -هللا تعالى رحمه-يقول 
 .على ما سيأتي الملة نالشرك األكبر المخرج ع

أحد - بن مسعودهللا بن عتبة  ن عبدعن عبيد هللا ب ى عن مالك عن صالح بن كيسانيحدثني يح" :قال
صلى هللا -نسول هللا "الم بمعنى الباء جلنا واليعنى أل "صلى لنا :نه قالعن زيد بن خالد الجهني أ -الفقهاء
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على إثن " هاكان أكثر المحدثين يشددونن وا   ،ند األكثربالتخفيف ع "صالة الصبح في الحديبية -عليه وسلم
 .من جهة العلو ،لنزوله من جهة السماء ؛هنا يراد به المطر ، والسماءيعني مطر ، بعد سماءإثر عقب "سماء

 .اباا غضكانو ن رعينها وا   -يعني المطر-نزل السماء بأرض قوم   إذا
تدنون ))أ :قبل على الناس بوجهه فقال لهمأ -تهمن صال-انصنف  ا، فلمكانت من الليلسماء ثن إعلى "

طرح اإلمام المسألة على أصحابه بهذه الطريقة يثبت العلم بالمناقشة  هفي ا"قالو "تنبيه لل استفهام "((؟ماذا قال نبكم
ن وهذا م ،العلم إلى عالمه اردوا ووكلو  "هللا ونسوله أعلم" لة وتلقي األجوبة وتسديدها وتصويبهائلقاء األسإب

افة إض (من عبادي)وهذه اإلضافة  ((بي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافن :قال نبكم)) :قال"جتهدوا ا ما أدبهم
هذه  [( سورة الحجر28)] }ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن{ :-جل وعال-افة في مثل قوله ضبخالف اإل ،تعميم
لك مؤمن مطننا بفضل هللا ونحمته فذ :من قال :قال))والكافر  افة تعميم فتعم المؤمنهذه إضتشريف، افة إض
د الذي ينسب إليه نزول راباإلف ((كافن بالكوكب)) -جل وعال-مسديها وهو هللا إلى نه نسب هذه النعمة أل ((بي

عند النسائي من و  ((كذا وكذا))يعني كوكب  ا: مطننا بنوء((وأما من قالو ))أولئك القسم الثاني  المطر عند
حيث نسب هذه النعمة  ((بي مؤمن بالكوكب لك كافن))فذالذي هو الدبران  ((المجدح ))بنوءحديث أبي سعيد: 
ن ا  ،هذا كفر النعمة ،إلى غير مسديها -جل وعال-التي هي من هللا  عتقد على أن الكوكب نسأل هللا العافية، وا 

كون فيحتمل أن ي ،أكبر مخرج عن الملة ها كفر فهذ -جل وعال-ويستقل بإنزاله دون هللا  ،يقدر على إنزال المطر
لى ع أنعمت ما)): صغر وهو كفر النعمة لما عند مسلمأو أ ،الكفر أكبر إذا اعتقد أن النوء يستقل بإنزال المطر

 .يعني بهذه النعمة ((منهم بها كافرين عبادي من نعمة إال أصبح فريق
المقصود يعني ، مطرنا في المرانية مثاًل  ،كذا وءمطرنا في ن :لكن إذا قال ،خطر عظيم على كل حال هوو 

منه  ال ،المطر في ذلك الوقت يعني نزل علينا ،مطرنا في شعبان ،مطرنا في رمضان ،، مطرنا في الوسمالوقت
عتقاد إذا يتعلق به ا هذا مجرد إخبار ال  ،-جل وعال-بالمطر والممطر هو هللا  أنه مظنة باعتبار ،وال بسببه

بذمتك مبلغ  :لكن لو قال ،بذمتك :هذا قسم إذا قال ؟يريد القسم ؟يقسم بها ء؟في ذمتك في شيلي مبلغ  :قلت
 ((بي مؤمن بالكوكب كافن)) :وهنا ،والسياق يبين المراد ا،مقصود أن األمور بمقاصدهال ؟فيه ماذا ،من المال

البحر يكثر أن عند الناس  تفيضمسن اآل ،األوقاتإلى  اوأحيانً  ،كثير من األمور تنسب إلى الظواهر الطبيعية
تصرفات  المقصود أن هذه ؟ما يكثر المد في منتصف الشهر أو كذا ؟ال الا  مده في منتصف الشهر صحيح و 

: بذلك هل نقول طردت العادةإذا ا ،العادةبه طردت يعني إذا ا ؟، هل هذا مخالفبآخرهمربوطة بالشهر بنصفه 
طرد اهذا إن  ،-جل وعال-والمؤثر هو هللا  ،القمر له تأثير في هذان ضوء : إون نعم يقول ؟ن القمر له تأثيرإ

ال فاألصل النفي كونه جعل هذا األثر في هذا الوقت  ،المؤثر وحده هو -سبحانه وتعالى-طرد فاهلل ، لكن إن اوا 
 .-جل وعال-خره هذه إليه في آ وهالاًل  ،في منتصف الشهر القمر بدرً كما أنه يجعل ا

 .طالب:.....
ال بأين؟ بالقمر  ارتباطالجاذبية لها  ؟ذبيةالجا جعل الذي طرد هذا واعتقدنا أن المؤثر ل إذا اعلى كل حاوا 

  .وحكم هذا اليوم حكم غيره من األيام ،صبح في هذا اليومأ -جل وعال-الجاذبية في هذا هو هللا 
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أي  "إذا أنشأت بحنية(()) :كان يقول -عليه وسلمصلى هللا -ن نسول هللا وحدثني عن مالك أنه بلغه أ"
ت من الغرب ثم يعني جاء ،إلى جهة الشام تخذأ ((متء))ثم تشاظهرت سحابة بحرية أي من جهة البحر 

( 11)] }مَّاء َغَدًقا{ :لىاكما في قوله تع ،، تصغير غدقةأي غزيرة غديقة(())فتلك عين مالت إلى جهة الشمال 
تولى وصل جميع  -هللا رحمه-البر  بن عبدا ،طعةقأربعة بقيت من ، وهذا الخبر أحد أحاديثاأي كثيرً  [سورة الجن

، على كل له مطبوع ، ووصله ابن الصالح في جزءربعة أحاديث هذا واحد منهافي الموطأ من المقاطيع إال أ ما
ن : إهل نقول ،بين كثرة المطر والريح االرتباطاآلن  غديقة((ءمت فتلك عين ))إذا أنشأت بحنية ثم تشاحال 

هذا  :و نقولأ ؟ها من جهة الغرب إلى جهة الشماليادة هذه العين وهذا الماء الكثير سببه الرياح التي ساقتز 
الغربية الذي النسرية ببرد  شديد بسبب الريح الشمالية أصبنا ننا إ :كما نقول -جال وعال–سبب والمسبب هو هللا 

رفه من وجه هذا الحديث ال أع :البر يقول ابن عبد ،-جل وعال-سبب هو هللا ذه أسباب والمهنعم،  ؟يقوله الناس
يى عن يحأبي بن يعني عن محمد بن إبراهيم  ،لشافعي في األمذكره ا إال ما أطمن الوجوه في غير المو 

 .-رحمه هللا-وسنده ضعيف حتى عند الشافعي  ،خرهإلى آ ..إسحاق
بنوء الفتح  مطننا بنوء الفتح"" :د مطن الناسإذا أصبح وق با هنينة كان يقول"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أ

 منما عليه المشركون ل ارد   ،؟ فتح ربناما الفتح اإذً  ،هفي ما ؟الفتح :نجم يقال له ؟الفتح :يقال له هل هناك نوء
 :وهو قال ،بنوء :هم قالوا ،بعبارة وأسلوب شرعي ،طالحهملى األنواء يعني مخاطبة القوم باصإضافة المطر إ

َّللاَُّ }َما َيْفَتِح : يةاآل ثم يتلو هذا" ،، نعم نوء الفتححدمجاليعني وكذا كذا  هو بنوء لكن بدل ما ،ا يخالفم ،بنوء
ْحَمةٍ  ْحَمةٍ } نوئه،الذي مطرنا ب هذا هو الفتح "[( سورة فاطر2)] {ِللنَّاِس ِمن نَّ  مطر ورزق [ ( سورة فاطر2)] {ِمن نَّ

أي ال يستطيع أحد أن  [( سورة فاطر8)] }َفاَل ُمْمِسَك َلَها{ -جل وعال-هلل وفيه إثبات الرحمة  ،مثل السابقوهذا 
مسكها أحد أيمنع من الرحمة فإنه ال مرسل وال مطلق لهذه الرحمة إذا  [( سورة فاطر8)]{َوَما ُيْمِسكْ } ،يمنعها عنهم

  !لألنواء وهي مخلوقة؟يكف يصح إضافته ف ،من بعده


